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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı, doğal sistemlerin gelecek nesiller için yaşam kalitesini bozmayacak şekilde 

kullanılarak korunmasını sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği yaşam tarzı haline 

getirmektir. Projemizde yaptığımız bahçe süpürgesi ile organik atık olan yaprakları toplama 

ve kesme işlemini yapabilmek amacı ile 1 adet motor kullanılmaktadır. Motorda kullanılan 

elektrik, enerjisini seyyar kablo ile normal şebekeden alabileceği gibi şarj ünitesi ile akülü 

kablosuz bir sistemle veya doğrudan güneş enerjisi ile tedarik edecek. Kontrol paneli güneş 

panelinden aldığı enerjiyi aküde depolayacak aküdeki enerji invertörle 220 voltluk enerjiye 

dönüştürülecek. Akü ile süpürgemizi 7/24 çalışır hale getireceğiz. Sistemimiz elimizdeki 

motorun yapısal özelliğinden dolayı 220 volt alternatif akım ile çalışmaktadır. Cihazımızı 

enerjilendirdiğimizde vakum ve kesme işlemi aynı anda devreye girmekte ve ikisi aynı anda 

işlevlerini yerine getirmektedirler. Enerjilendirilen motor yerdeki vakum alanı içerisinde 

kalan yaprakları bıçağın bulunduğu hazneye vakum gücü ile çeker bıçak gelen bu yaprakları 

filtresinden geçebilecek hale gelene kadar parçalar ve filtreden geçen yapraklar yine aynı 

vakum sayesinde depolama torbasına kadar ulaşır ve işlem sona erer. Torba doldukça ya 

boşaltılır ya da yenisi ile değiştirilir. Süreç bu şekilde devam eder. Depolanan yaprak parçaları 

bağ, bahçe ve parklardaki bitkilerin köklerine dökülerek organik gübre oluşturulacak. 

Ülkemizde cadde, sokak ve meydanlara dökülen yaprak, dal, kabuk vb. organik materyaller 

temizlik amacı için düzenli olarak süpürülmektedir. Oysaki süpürgemiz ile bu organik atıklar 

toplanarak bitki ve ağaç köklerine dökülüp toprağın geçirgenliğini iyileştirecek, su ve 

havalanma kapasitesini artıracak, toprağın besin elementleri bakımından zenginleşmesini 

sağlayacak. Projemizde yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşle enerji tasarrufuna katkı 

sağlayarak gelecek nesillere sağlıklı, yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefledik. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

2020 TÜİK verilerine göre ülkemizde oluşan atık miktarı 104.8 milyon ton olarak 

hesaplanmıştır. Toplam atık miktarı 2018 yılına göre %10.5 artmıştır. Belediyelerde ise 32.3 

milyon ton atık toplanmıştır. Bu atıkların %69.4’ü düzenli depolama tesislerine,%17’si 

belediye çöplüklerine ve %13.2’si geri kazanım tesislerine gönderilirken %0.4’ü açıkta 

yakılarak, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edilmiştir.(TÜİK 2020)Elde edilen veriler 

bize atıkların belli bir kısmının doğru şekilde geri dönüşümü ya da yok olması sağlanırken 

belli bir kısmının da bilinçsizce doğaya bırakıldığı sonucunu veriyor. Bu atıkların her biri 

aslında kullanılmayan birer kaynaktır. Bu kaynaklar biriktikçe kirlilik oluşur. Bu kirlilik 

sadece toprağı değil, havayı ve suyu da kirletir. Bizler bir canlının atığı başka bir canlının 

yaşam kaynağıdır vizyonumuzla yola çıkarak süpürgemizi tasarladık. İnsanlar bağ, bahçe ve 

peyzaj işlerinin bakımında kısa vadede sorun çözen ama uzun vadede başta topraktaki organik 

maddelerin kaybı gibi birçok soruna sebep olan kimyasal gübreler kullanmaktalar. 

Tasarladığımız süpürge ile organik atık olan yaprakların kısa sürede çözünerek doğaya geri 

dönüşümünü sağlayıp, karbon ayak izimizi azaltmayı amaçladık. 

a)Küresel ısınma sebebiyle yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı yağış ya da kuraklık 

toprağa zarar verir. Süpürgemiz ile bu zararı minimuma indireceğiz. Kurak dönemlerde bitki 

köklerine bıraktığımız yapraklar(malç) topraktaki nemi muhafaza edecek. Malçlar suyun 

buharlaşmasını%10-50 veya daha fazla azaltmaktadır.(Ekinci ve Dursun, 2006) 
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Yağışların yoğun olduğu dönemlerde ise malçlar yağmur sularının kuvvetli etkisini 

azaltacağından toprağı koruyacaktır 

b)Yabani otların yok edilmesi için kullanılan zirai ilaçların toprağın üstündeki bitkiler kadar 

toprak üstündeki canlılara da zararı vardır. Süpürgemiz ile yabani otlar ile mücadele sıfır zarar 

ile olacak. Malçlar bitki tabanına döküldüğünde bitkinin çevresindeki istenmeyen otların 

güneşle teması kesilerek gelişmesi durdurulacak. Böylece ışık, su, besin elementi yönünden 

bitki ile yabancı otların rekabeti ortadan kalkacaktır. 

c)Türkiye topraklarının %5’inde su ve toprak erozyonu yaşanıyor.(Ekolojik Yaşamı 

Destekleme Derneği Kompost Rehberi)Erozyonu önlemek için yapılan çalışmaların daha 

geniş alanlara yayılması gerekir. Süpürgemiz ile toprağın verimli tabakası malç ile örtüleceği 

için erozyon riskini minimuma indireceğiz. 

d)Kimyasal gübre kullanımı ile kimyasal maddeler toprağın altına sızarak yeraltı sularının 

kirlenmesine yol açar. Süpürgemiz ile organik bir besin deposu oluşturup bitkiye, toprağa, 

suya zarar vermeden ekolojik sistemin üreten bir parçası olacağız.  

e)Sonbaharda cadde ve sokaklarda biriken yapraklar yağmur suları ile sürüklenip lagarları 

tıkar ve aşırı yağışlarda su taşkınlarına sebep olur. Süpürgemiz ile bu doğal afetin önüne 

geçebiliriz. 

f)Cadde ve sokakların temizliğinde, bağ, bahçe ve yeşil alanların sulanmasında, yabancı 

otlarla mücadelede kullanılan iş gücü ve maliyet giderleri yadsınamaz. Süpürgemiz ile iş gücü 

ve maliyet azalacaktır. Yenilenebilir enerji kaynağı ile hem giderler azalacak hem de doğa 

korunacak. 

 

3. Çözüm  

Dünya’nın 2030 yılında hedeflediği insanlığın yaşam kalitesini arttıracak 17 adet 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin birçoğunda toprak ana ortak değerdir(Küresel Toprak 

Paydaşlığı ve Türkiye Toprak Bilgi Sistemi) Tasarladığımız proje ile oluşması yüzlerce hatta 

binlerce yıl süren zengin ama narin yapı olan toprağın insan faaliyetlerinden olan zararlarını 

minimuma indirmeyi hedefledik. Sağlıklı bitkiler için sağlıklı toprağa ihtiyaç duyarız bununda 

yolu toprağı güçlendirmekten geçer. Yapraklardan yapmış olduğumuz gübre ile hem toprağın 

yapısını zenginleştireceğiz hem de küresel ısınmanın sebep olduğu değişimlerden bitkileri 

koruyup, enerji tasarrufu sağlayacağız. Ayrıca tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek için 

gerekli olan iş gücünü ve maliyeti azaltıp yeşil alan ve tarımsal faaliyetlerin belirli 

standartlarda gerçekleşmesine vesile olacağız. Projemizde 1 adet 220volt 50hz 1700Wmotor,1 

adet doğrayıcı(bıçak),1adet 3kW 220 volt invertör,12 voltluk şarj regülatörü,1 adet 12volt 400 

watt güneş paneli, gerektiği kadar 220volt 3x3x2.5 ttr kablo.2 adet süpürge borusu,1 adet 

fermuarlı depolama haznesi. Tasarlamış olduğumuz süpürge şehir elektriği ile çalışabileceği 

gibi güneş enerjisi ile de çalışacak. Kontrol paneli güneş panelinden aldığı enerji ile aküyü 

şarj edecek. Aküde depolanan enerji invertör yardımı ile 220voltluk enerjiye dönüşecek ve 

süpürgemiz çalışabilir hale gelecek. 
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Tablo 1. Devre Şeması 

  

4. Yöntem 

Projemiz yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile geri dönüşüm sağlama amaçlı 

yapılmıştır. Projemizin tasarım aşamasında autocat çizim tekniği kullanılmıştır. Teknik 

çizimler bittikten sonra atıl durumdaki bir süpürgenin iç haznesine doğrama amaçlı bıçaklar 

yerleştirilerek şehir elektriği ile(güneş paneli ve akü bu aşamada maliyetten dolayı 

kullanılamamıştır.) projemizin amacına ulaşıp ulaşamayacağı test edilmiştir. Ekip üyeleri 

gözlem sonucunda atık durumundaki yaprakların toplanarak parçalandığını ve geri dönüşüme 

kazandırılabileceğini test etmişlerdir. Yaprakları toplama ve kesme işlemini yapabilmek 

amacı ile 1 adet motor kullanılmaktadır. Motorda kullanılan elektrik, enerjisini seyyar kablo 

ile normal şebekeden alabileceği gibi şarj ünitesi ile akülü kablosuz bir sistemle veya 
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doğrudan güneş enerjisi ile tedarik edebilecek. Kontrol paneli güneş panelinden aldığı enerjiyi 

aküde depolayacak aküdeki enerji invertörle 220 voltluk enerjiye dönüştürülecek. Böylece 

süpürgemiz 7/24 çalışır hale gelecek.  

.  

 

 

Şekil1. Proje Tasarımı 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

Süpürgemizin yenilikçi yönlerinden biri bağ, bahçe, cadde ve sokaklara dökülen yaprakların 

şahıslar tarafından toplanıp yakılması ya da çöpe atılmasının önüne geçmesidir. Diğer bir 

yenilikçi yönü ise piyasada bulunan yaprak toplama makinelerinin şehir elektriği ile çalışırken 

bizim süpürgemizin güneş enerjisi ile çalışması. Güneş panellerinin sayısı kullanım alanının 

genişliğine göre arttırılabilinir. 
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Ġġ - ZAMAN PLANI BaĢlangıç BitiĢ 

Litaretür taraması 15.Tem.22 28.Tem.22 

Malzemelerin tespiti ve temin edilmesi- 

Gerekli harcamaların yapılması 

 

29.Tem.22 

 

05.Ağu.22 

Ürün tasarımı 29.Tem.22 09.Ağu.22 

Test ve veri analizi 09.Ağu.22 12.Ağu.22 

En uygun tasarımın dizayn edilmesi 12.Ağu.22 15.Ağu.22 

Ürünün test edilmesi 15.Ağu.22 17.Ağu.22 

 

6. Uygulanabilirlik  

Süpürgemiz hayata geçirilebilir ve ticari bir ürüne dönüştürülebilir bir projedir. Maliyetinin 

düşük olması ve her ortamda uygulanabilir olması en önemli avantajlarından biridir. Özellikle 

günümüzde belediyelerce önemi gittikçe artan yeşil alanlarda  sürdürülebilir kalkınma ilkesine 

uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak amacıyla 

kullanılabilir olması böyle bir ürünlü zorunlu hale getirmiştir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

Tablo 2. 

Tahmini 

Maliyet 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

Tablo 3. İş 

zaman 

planı 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 25–30 m2 iken bu değer ülkemiz 

kentlerinde ort. 1–9 m2 arasında değişmektedir.  Dünya sağlık örgütünün yapmış olduğu bir 

araştırmada sağlıklı bir toplum için kişi başına en az 9 m2 yeşil alan düşmesi önerilmektedir.( 

Turna,2017)Bu durum da süpürgemiz, atık bir atık değil kaynaktır vizyonuyla yola çıkarak 

tüm insanlığa hitap etmektedir. Özellikle belediyelerin park ve bahçe çalışmalarında onların iş 

ve mali yükünü azaltacaktır zaman “her bahçeye bir süpürge”diyoruz 

 

 

Projede gerekli parçalar ve tahmini maliyetler 

Kullanılacak Parçalar: Adet Birim 

fiyatı(TL) 

Tutar(

TL) 

1. 220 volt 50hz 1700w. 

motor 

1 700 700 

2. 3 kw 220 volt invertör 1 2500 2700 

3. 12 voltluk şarz regülatörü 1 100 100 

4. 12 volt 400 watt güneş 

paneli 

1 3000 3200 

4. Doğrayıcı bıçak 1 75 75 

5. Depolama haznesi 1 100 100 

6. Bağlantı için kablo 3 5 15 

7. Süpürge borusu 2 25 50 

 Tahmini Toplam Maliyet 6940 
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9. Riskler 

Risk değerlendirmemizde etki puanı 1 ile 5 arasında, olasılık riskin gerçekleşme ihtimali 1 ile 

5 arasında değerlendirilmiştir. 

      RĠSK PUANLARI   

  5 5 10 15 20 25 

  4 4 8 12 16 20 

ETKİ 3 3 6 9 12 15 

  2 2 4 6 8 10 

  1 1 2 3 4 5 

  
 

1 2 3 4 5 

    OLASILIK 

                                                                 Tablo 4. Risk puanları 

Risk 1:Süpürgemizle toplanıp parçalanan yaprakların içerisinde zararlı böceklerin üreme 

amaçlı bıraktıkları yumurtalarda olacak. Eğer yaprakları herhangi bir işlem yapmadan bitki 

köklerine ya da toprağa bırakırsak bu bitkiye ve toprağa zarar verecektir. Bunun çözümü iki 

yol ile yapılabilir. Birincisi yaprakların içerisindeki yumurtalar kimyasal yolla yok edilir ki bu 

bizim istediğimiz çözüm değildir. İkincisi ise toplanan yaprakların bir süre açık alanda 

bekletilerek güneş alması ile yumurtalar yok edilecektir. Bizim tercihimiz organik olması 

açısından 2.yol.Bunun içinde toplanan yapraklara küçük bir depolama alanı oluşturulması 

gerekiyor. 

Etki Puanı: 4  

Olasılık: 3       Risk Puanı:12 

 

Risk2:Süpürgemiz elektrik donanımından dolayı risk arz edebilir.Bu riskte de tamamen 

kullanıcının her elektrikli ürünü kullanırken gösterdiği hassasiyeti göstermesi ile minumuma 

inecektir. 

Etki Puanı: 4 

Olasılık: 1         Risk Puanı:4 
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OLASILIK VE ETKĠ MATRĠSĠ 

OLASILIK 

ETKĠ 

1 

ÇOK HAFİF 

2 

HAFİF 

3 

ORTA 

DERECE 

4 

CİDDİ 

5 

ÇOK CİDDİ 

1 

ÇOK KÜÇÜK 
      X   

2 

KÜÇÜK 
          

3 

ORTA 

DERECE 

      X   

4 

YÜKSEK 
          

5 

ÇOK 

YÜKSEK 

          

Tablo 5. Olasılık ve Etki Matrisi 

 

 

 

GÖREV DAĞILIM PLANI Beren 

KOYUNCU 

Alara 

ġEHĠRLĠ 

Göktuğ Eymen 

YAYLACIKLI 

Ömer 

YARIKAN 

Betül 

TOK 

Litaretür taraması *   * * 

Malzemelerin tespiti ve temin 

edilmesi-Gerekli harcamaların 

yapılması 

* *   * 

Ürün tasarımı *  *  * 

Test ve veri analizi * *   * 

En uygun tasarımın dizayn 

edilmesi 

* * * * * 

Ürünün test edilmesi *  *  * 

Tablo 6. Ekip görev dağılımı 

 

 

 

 

 



 10 

 

10. Kaynaklar  

TÜİK 2020 (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Atik-Istatistikleri-2020-37198) 

 

Turna, İ.(2017) “Kent Ormancılığı” Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman 

Fakültesi(https://docplayer.biz.tr/50907843-Kent-ormanciligi-ktu-orman-fakultesi-2017-trabzon-

kent-ormanlarinin-planlanmasi-ve-yonetimi-prof-dr-ibrahim-turna.html) 

 

Ekinci, M. ve Dursun, A. (2006) “Sebze Yetiştiriciliğinde Malç Kullanımı” Atatürk     

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Sayı 1 20-26 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,(2019)” Küresel Toprak 

Paydaşlığı ve Türkiye Toprak Bilgi Sistemi” 17 

(https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Lists/Duyuru/Attachments/343/K%C3%BCresel%20

Toprak%20Paydasligi%20ve%20T%C3%BCrkiye%20Toprak%20Bilgi%20Sistemi%20Kitab

i.pdf, Küresel Toprak Paydaşlığı ve Türkiye Toprak Bilgi Sistemi,17) 

 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği,(2002)” Sağlıklı Toprak ve Sağlıklı Bitkiler 

İçin Kompost Rehberi” 16        

(http://www.bugday.org/portal/galeri/dosyalar/KompostRehber_SON.pdf, Sağlıklı Toprak ve 

Sağlıklı Bitkiler İçin Kompost Rehberi,16) 

 

 

 

 

 

 

Not: Projemiz ile ilgili video çekimi yapılmıĢ olup proje video linki aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

https://drive.google.com/file/d/1sLFkoweO5BBgoKpk_6HxdtL5gMDBXiqB/view?usp=shari

ng 


